
1.   TILLSTÅND    

[Haga Kapital Spain SL] är anknutet ombud till Exceed Capital Sverige AB. Genom att vara anknutet 
ombud kan [Haga Kapital Spain SL] verka under Exceed Capital Sverige ABs tillstånd och namn för 
orderförmedling avseende finansiella instrument samt investeringsrådgivning. 

Exceed Capital Sverige AB (”Bolaget”), organisationsnr 556550-3116, Vasagatan 40, 111 20 
Stockholm har tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden att driva värdepappersrörelse i 
form av: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, utförande av 
order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, diskretionär portföljförvaltning avseende 
finansiella instrument, att lämna investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, 
handel med finansiella instrument för egen räkning, placering av finansiella instrument utan fast 
åtagande och att som sidotjänst: förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot 
medel med redovisningsskyldighet, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende 
finansiella instrument, lämna råd  till  företag   om   kapitalstruktur,   företagsstrategi,   och   liknande   
frågor   samt   utföra   tjänster   om   dessa   har   samband med investeringstjänster. Bolaget har även 
tillstånd att vara förvaltare av fondandelar, förmedlar försäkring i samtliga livförsäkringsklasser 
(direkt) samt förmedla olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt).  

2.   SPRÅK    

Det språk som bolaget huvudsakligen använder i sin dokumentation och kommunikation med sina 
kunder är svenska.    

3.   TILLSYNSMYNDIGHET    

Bolaget står under tillsyn av Finansinspektionen. För mer information om Bolaget och rådgivarens 
rätt att förmedla försäkringar, se www.fi.se, eller att kontakta Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 
Stockholm, tfn 08-787 80 00. Finansinspektionen ska på begäran av kund upplysa denne och andra 
om en anställd hos förmedlaren har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är begränsad 
till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser. 

4.   KUNDKATEGORISERING    

MiFID-direktivet (Markets in Financial Instruments Directive) är ett regelverk som gäller över hela EU 
och vars syfte är att stärka skyddet för investerare samt öka konkurrensen i handeln med finansiella 
instrument på värdepappersmarknaderna. Regelverket trädde i kraft den 1 november 2007 och 
infördes i Sverige genom den nya lagen om värdepappersmarknaden (2007:528). 

Enligt MiFID ska alla kunder som handlar med finansiella instrument kategoriseras som Icke 
Professionell kund, Professionell kund eller som Jämbördig Motpart. Som kund i Bolaget 
kategoriseras du automatiskt om icke professionell kund. Kunder i denna kategori omfattas av det 
största kundskyddet som innebär att Bolaget alltid är skyldigt att ge tydlig information om priser och 
risker kopplade till tjänster och produkter. Även investeringsrådgivning och rutiner kring utförande 
av kundorder påverkas av denna kategorisering. Investeringsrådgivning innebär att en kund får 
individuella råd kring placeringar i finansiella instrument. För att en kund ska få så goda 
investeringsråd som möjligt måste Bolaget försäkra sig om att kundens placeringsmål, spartid, 
riskvilja och finansiella förutsättningar är kända. Kundens kunskap om och erfarenhet av den aktuella 



produkten och tjänsten måste även vara känd. Om du som kund vill byta kundkategori från icke 
professionell till professionell eller jämbördig motpart så har du möjlighet att göra detta genom att 
lämna in en skriftlig begäran härom till Bolaget. Du ska också lämna information till bolaget om 
sådana förhållanden som är av betydelse för att Bolagets ska kunna fatta beslut om att du ska få byta 
kundkategori. Informationen ska lämnas på en särskild blankett som tillhandahålls av Bolaget på 
begäran av dig som kund. Kunder som omkategoriseras från icke professionell till professionell eller 
jämbördig motpart informeras om att omkategoriseringen medför ett lägre kundskydd.  

5.   FÖRMEDLINGSERSÄTTNING SAMT BOLAGETS ERSÄTTNING TILL EXTERN PART 

Ersättning till Bolaget 

Bolaget får ersättning från leverantören för förmedling av produkt eller tjänst. Du som kund har 
ingen kostnad för detta utöver de ordinarie kostnaderna. Bolaget kan bli återbetalningsskyldigt till 
leverantören av produkten eller tjänsten exempelvis om du som kund väljer att avbryta ditt sparande 
i förtid. Ytterligare detaljerad information om de ersättningar som Bolagets kan komma att ta emot 
finns i bilaga 1 till detta dokument. De ersättningar som beskrivs i bilaga 1 är genomgångna och 
testade av Bolaget och utgör enligt Bolaget tillåtna ersättning som är utformade för att höja 
kvaliteten på de tjänster Bolaget erbjuder. Utöver ersättningen vid förmedling av produkt eller tjänst 
kan Bolaget komma att erhålla utbildning eller delaktighet i marknadsföringsaktiviteter via sina 
samarbetspartners. Bolaget kan även komma att erhålla eller utge ersättning vid anvisning av kund 
till tredje part eller anvisning av kund från tredje part till Bolaget.   

Bolagets ersättning till extern part 

Bolaget distribuerar produkter arrangerade av Bolaget till/via externa parter. I dessa fall betalar 
Bolaget en distributionsersättning till den externa parten. Extern part kan vara annat 
värdepappersbolag, bank eller ett försäkringsbolag. I Bilaga 1 beskrivs närmare vilken ersättning som 
Bolaget betalar för extern distribution.    

6.   ANSVARSFÖRSÄKRING    

Bolaget har i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter en gällande ansvarsförsäkring för 
försäkringsförmedling hos AIG. Försäkringen gäller för skadeståndsanspråk som framställs mot 
Bolaget. Den skadelidande får rikta krav på ersättning direkt mot Bolaget i den mån han eller hon 
inte fått ersättning av försäkringsgivaren. Sådant krav måste framställas till försäkringsgivaren inom 
skälig tid efter det att skada inträffat. Högsta ersättning som kan utbetalas per skada är 1 250 6180 
euro och för alla skador under ett år uppgår ersättningen till som högst 5 002 472 euro. Anmäls flera 
skador till följd av samma fel ska dessa anses som en skada och ersättningen för dessa skador är 
begränsad till ett försäkringsbelopp oavsett om skadorna orsakats under flera försäkringsår. 
Ersättning lämnas därvid inom det försäkringsbelopp som gällde vid den tidpunkt då första skadan 
orsakades. För mer information, se www.aig.se, eller kontakta AIG Europé Limited, Box 3506 10369 
Stockholm, Tel. +46 8 506 920 00, Fax. +46 8 50692090, info.sweden@aig.se.  

7.   RISKER MED FINANSIELLA INSTRUMENT    

Fondandelar (fonder)  



Den svenska lagstiftningen om värdepappersfonder bygger till största delen på EU:s så kallade UCITS-
direktiv och regleras av Lagen om värdepappersfonder. UCITS är en förkortning av direktivets 
fullständiga engelska namn, Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. 
Specialfonder och alternativa investeringsfonder regleras av Lagen om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder och bygger på det så kallade AIFM-direktivet (Alternative Investment Fund 
Managers directive). 

En investering i fonder är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida 
avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert 
att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

Internationella investeringar, särskilt de på nyare marknader, medför normalt en högre risk (liksom 
en större möjlighet till avkastning) än placeringar i svenska värdepapper. Dessa risker innefattar såväl 
politisk och ekonomisk osäkerhet i andra länder som valutaförändringar. 

Samtliga fonder redovisar sin risk enligt en sjugradig skala, en riskindikator, som visar sambandet 
mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn speglar hur stora 
svängningarna i fondens andelsvärde har varit under de senaste fem åren. 

Den sjugradiga skalan är komplex, exempelvis innebär det inte att kategori 2 har två gånger högre 
risk än 1. Avståndet mellan 1 och 2 är nödvändigtvis inte samma som avståndet mellan 5 och 6. 
Vidare innebär inte kategori 1 att det är en riskfri investering. För mer information finns fullständig 
informationsbroschyr och faktablad för respektive fond. 

Strukturerade produkter: 

Placeringar i strukturerade placeringar är förenade med vissa risker. Nedan beskrivs översiktligt de 
risker som kan förknippas med strukturerade placeringar. Mer information finns även i respektive 
produkts grundprospekt som finns publicerat på www.exceed.se (under strukturerade 
placeringar/övrig information). 

En investering i en strukturerad placering är endast passande för investerare som har tillräcklig 
erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast 
lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella 
produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de 
risker som är förenade med investeringen. Exceed lämnar inte någon rådgivning eller 
rekommendation i något hänseende genom broschyren eller prospektet. Investerare bör före ett 
investeringsbeslut söka rådgivning med utgångspunkt från sina individuella förhållanden av 
ekonomisk, skattemässig och legal karaktär. Dessutom bör investerare noggrant överväga 
investeringen mot bakgrund av egna förhållanden och informationen i erbjudandets fullständiga 
prospekt. Exceed tar inget ansvar för att strukturerade placeringarna ska ge en positiv avkastning för 
investeraren.  

Kreditrisk 

Emittenten (utgivaren) av strukturerade placeringen är oftast en stor europeisk bank. Vid köp av 
strukturerade placeringar tar investerare en kreditrisk på det emitterande bolaget. Såväl 
kapitalskyddet som avkastningsmöjligheten är beroende av det emitterande bolagets finansiella 
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förmåga att fullgöra sina förpliktelser på förfallodagen. Om emitterande bolag skulle hamna på 
obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande 
exponeringen har utvecklats. Emitterande bolags kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som 
negativ riktning. 

Likviditetsrisk 

Strukturerade placeringar kan säljas under löptiden till rådande marknadspris eftersom emitterande 
boalg under normala marknadsförhållanden ställer dagliga köpkurser. Strukturerade placeringar är 
dock främst avsedda att behållas till förfall, då formeln för beräkningen av återbetalningsbeloppet 
endast kan tillämpas fullt ut på återbetalningsdagen. Om investerare väljer att sälja den aktuella 
produkten före förfallodagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som 
högre än det ursprungligen investerade beloppet. Marknadspriset kan även vara lägre än det 
nominella beloppet. Kapitalskyddet gäller således endast på återbetalningsdagen. Courtage utgår 
enligt vid var tid gällande prislista. Ju närmare emissionsdagen förtida avveckling sker desto högre är 
risken att värdet på strukturerade placeringen understiger såväl det ursprungligen investerade 
beloppet som det nominella beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan 
andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Emitterande bolag kan i vissa begränsade situationer lösa 
in strukturerade placeringarna i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som 
lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Det förtida inlösenbeloppet kan även vara lägre än 
det nominella beloppet. 

Kursrisk 

Eftersom värdet på strukturerade placeringar även påverkas av andra faktorer än värdet på 
underliggande marknad kan priset på andrahandsmarknaden skilja sig från det som omedelbart ges 
vid handeln på underliggande marknad. Kursen på andrahandsmarknaden bestäms primärt utifrån 
marknadsräntan, återstående löptid, underliggande marknads utveckling, eventuella utdelningar och 
kursrörligheten (volatiliteten) i marknaden. Detta innebär att marknadskurserna kan vara högre eller 
lägre än aktieindexobligationernas nominella belopp. 

Exponeringsrisk 

Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningsdelen 
på strukturerade placeringarna. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är 
beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar 
aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, volatilitet, valutakursrisker och/eller 
politiska risker. En investering i en strukturerad placering kan ge en annan avkastning än en 
direktinvestering i den underliggande exponeringen. Om den underliggande marknaden har sjunkit i 
värde på återbetalningsdagen får investeraren tillbaka det nominella beloppet och tar således en risk 
motsvarande den ränta som hade kunnat erhållas om pengarna istället hade placerats i rena 
räntebärande placeringar. 

Valutarisk 

Strukturerade placeringar ger möjlighet att placera på den globala marknaden utan att 
valutakursförändringar påverkar avkastningen direkt. Alla beräkningar och betalningar görs i svenska 
kronor. Utvecklingen för underliggande tillgång(ar) kan dock påverkas av olika 



valutakursförändringar. Exempelvis kan, i de fall aktier som ingår i ett index denomineras i olika 
valutor, som till exempel för ett globalt index, utvecklingen för underliggande tillgångar inom indexet 
påverkas av olika valutakursförändringar. 

Överkurs 

Exceed erbjuder strukturerade placeringar med två olika alternativ: med eller utan överkurs. En 
strukturerad placering med överkurs innebär att du köper en post till ett högre pris än det nominella 
beloppet. När du köper till överkurs riskerar du att förlora beloppet motsvarande överkursen. 
Överkursen ger samtidigt en möjlighet till större avkastning. Strukturerade placeringar utan överkurs 
innebär att du inte kan förlora någon del av det investerade beloppet. Risken i detta alternativ är 
begränsad till en alternativ ränteintäkt på det investerade beloppet under löptiden. 

Övrig risk 

Strukturerade placeringar ges ut i form av olika konstruktioner och olika aktörers strukturerade 
placeringar är ofta strukturerade på olika sätt och kan därför vara svåra att jämföra även då de är 
kopplade till samma marknad. En placering i strukturerade placeringar sker till begränsad risk 
eftersom det nominella beloppet återbetalas vid löptidens slut. Eventuell överkurs och courtage är 
inte kapitalskyddat. I de fall strukturerade placeringarna emitteras till överkurs riskeras en viss del av 
det investerade kapitalet. Utfallet av en placering i en strukturerad placering är beroende av 
utvecklingen av den underliggande marknad (aktie-, valuta-, ränte-, råvaru- eller kreditmarknad) till 
vilken placeringen är knuten. 

8.   INTRESSEKONFLIKTER    

Bolaget har upprättat ändamålsenliga rutiner för att alltid säkerställa att det görs en bedömning av 
vad som är bäst för att kunden och att denne därmed behandlas korrekt. Dessa finns dokumenterade 
och uppdateras regelbundet med uppgifter om alla de investeringstjänster eller sidotjänster som 
Bolaget utför där det har uppstått eller kan uppstå en intressekonflikt som innebär en väsentlig risk 
för att en eller flera kunders intressen påverkas negativt. Bolaget På begäran kan ytterligare 
detaljerad information erhållas kring hanteringen av intressekonflikter. 

9.   KLAGOMÅL    

Om du är missnöjd med de råd du erhållit ber vi dig att i första hand att kontakta din Rådgivare och i 
andra hand kan du vända dig till Klagomålsansvarig hos Exceed Capital Sverige AB, Vasagatan 40, 111 
20 Stockholm, telefon 08-50 59 98 00, fax 08-505 998 08. Du som är konsument har även möjlighet 
att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden för att få ditt ärende prövat, se www.arn.se. Box 
174 51 Stockholm, tel 08 – 508 860 00, besöksadress Karlavägen 108. Du kan vidare vända dig till 
allmän domstol, i första hand tingsrätt. Som konsument kan du även få råd och information från 
Konsumenternas försäkringsbyrå och Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Box 24215, 104 51 
Stockholm, tel 0200-22 58 00, se, www.bankforsakring.konsumenternas.se. Du kan också vända dig 
till konsumentvägledningen i din kommun.    

10.   RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER    



För att uppnå bästa möjliga resultat när Bolaget utför eller vidarebefordrar kunders ordrar i 
finansiella instrument, t.ex. uppdrag att köpa eller sälja strukturerade produkter eller fondandelar, 
har Bolaget fastställt särskilda riktlinjer för utförande av order. Den relativa vikt som tillmäts olika 
faktorer vid utförande/vidarebefordran av order    

För att uppnå bästa möjliga resultat för kunden kommer Bolaget att vidta alla rimliga åtgärder för att 
ta hänsyn till följande faktorer när order utförs/vidarebefordras: orderns storlek och typ, priset, 
kostnaderna (exempelvis omkostnader för exekvering samt kostnader för avveckling som vidareförs 
till kund), snabbhet, av emittent erbjudna villkor i övrigt, sannolikhet för att ordern leder till en 
transaktion och att transaktionen kan avvecklas, kundens kategori samt varje annan hänsyn som 
enligt Bolagets bedömning är relevant för en viss order. Normalt kommer Bolaget att tillmäta priset 
störst betydelse. I vissa fall, t.ex. vid stora order, order med särskilda villkor m.m., kan Bolaget 
komma att ta större hänsyn till andra faktorer, t.ex. om ordern på grund av sin storlek eller typ, enligt 
Bolagets bedömning kan ha en väsentlig prispåverkan eller påverkan på sannolikheten för att den blir 
utförd eller kan avvecklas eller om det av andra skäl är relevant att tillmäta andra faktorer än priset 
större betydelse.    

Metoder för orderutförande    

För att uppnå bästa möjliga resultat har Bolaget möjlighet att utföra en order genom att använda en 
eller en kombination av följande metoder för orderutförande:   

Direkt på en reglerad marknad eller MTF    

Detta kan ske genom att Bolaget utför orden direkt, eller, där Bolaget inte är direktmedlem, genom 
en tredje part.    

Utanför en reglerad marknad eller MTF    

Detta kan ske genom att en kundorder matchas mot en annan kunds order; ordern genomförs mot 
Bolagets egna lager; eller att orden genomförs mot en tredje part, såvida inte kunden avseende en 
enskild kundorder meddelat Bolaget att den aktuella kundordern inte får utföras utanför en reglerad 
marknad.    

Utförande av order i finansiella instrument som huvudsakligen handlas på en extern handelsplats 

Denna sektion är tillämplig på hanteringen av order i sådana instrument som huvudsakligen handlas 
på en reglerad marknad, MTF eller annan handelsplats. Således omfattas flertalet av de instrument 
som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller MTF, t.ex.:   

•  aktier    

•  standardiserade derivatinstrument, och,    

•  sådana fondandelar som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller MTF. Bolaget 
kommer normalt att hantera order i dessa    

•  instrument genom att:    



•  omgående skicka ordern till den marknadsplats som Bolaget anser möjliggör bästa orderutförande 
enligt punkt 2 och 3 ovan,    

•  lägga samman ordern med andra order enligt punkt 10 nedan och därefter skicka ordern till den 
marknadsplats som Bolaget anser möjliggör bästa orderutförande enligt punkt 2 och 3 ovan, 

•  genomföra ordern genom flera separata transaktioner på marknaden (t.ex. om det rör sig om en 
förhållandevis stor order),    

•  genomföra ordern mot Bolagets eget lager eller mot annan kunds order till ett pris som motsvarar 
marknadspriset (d.v.s. normalt ett pris inom den volymägda spreaden, d.v.s. inom prisintervall 
mellan köp- och säljkurs för det antal aktier som den aktuella ordern motsvarar).  

I vissa fall ställer Bolaget indikativa eller fasta, direkt mot kunden, t.ex. s.k. riskpris. Ett avtal mellan 
parterna ingås då antingen när kunden accepterar ett fast pris ställt av Bolaget eller, vid indikativa 
priser, när Bolaget bekräftar priset till kunden och kunden accepterar priset. I dessa situationer ingås 
ett avtal mellan två parter och Bolaget utför inte ordern för kundens räkning varför dessa riktlinjer 
inte är t illämpliga. 

Utförande av order i finansiella instrument som inte huvudsakligen handlas på en extern 
handelsplats    

Denna sektion är tillämplig på hanteringen av order i sådana instrument som huvudsakligen handlas 
direkt gentemot en motpart (OTC), t. ex;    

•  Statsobligationer och andra penningmarknadsinstrument,   

•  Företagsobligationer,    

•  OTC-derivat och andra instrument utgivna eller utfärdade av Exceed Capital Sverige AB eller andra 
värdepappersinstitut.    

Normalt kommer Bolaget i dessa fall ställa priser, indikativa eller fasta, direkt mot kunden. Ett avtal 
mellan parterna ingås då antingen när kunden accepterar ett fast pris ställt av Bolaget eller, vid 
indikativa priser, när Bolaget bekräftar priset till kunden och kunden accepterar priset. I dessa 
situationer ingås ett avtal mellan två parter och Bolaget utför inte order för kundens räkning. 

Utförande av order avseende fondandelar som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad 
eller MTF    

Bolaget utför order avseende fondandelar genom att vidarebefordra ordern till den aktuella fondens 
fondbolag (eller motsvarande) för utförande enligt fondbestämmelserna (eller motsvarande). 

Primärmarknadstransaktioner    

Bolaget utför transaktioner i finansiella instrument på primärmarknaden genom att vidarebefordra 
kundens order till emittenten, eller emittentens ombud, i enlighet med kundens instruktioner och 
villkoren för den specifika emissionen.     

Sekundärmarknadstransaktioner    



När Bolaget mottagit en säljorder fungerar sekundärmarknaden (andrahandsmarknaden), under 
normala omständigheter, på följande sätt: Om ordern är mottagen före klockan14:30 svensk helgfri 
vardag sker avslut samma dag och avräkningsnota skickas ut kort därefter.  

Placering och vidarebefordran av order hos andra företag för utförande   

Bolaget hanterar orderläggningen vid portföljförvaltningstjänster och vidarebefordran av kunders 
order på ett sådant sätt som Bolaget anser vara i kundens bästa intresse vid tillfället och använder 
andra företag för att utföra order när det är lämpligt.    

Bolaget bedömer noggrant varje annat företag som används för utförande av order och med vilket 
Bolaget kommer att etablera samarbete. När Bolaget väljer företag, till vilka order placeras eller 
vidarebefordras för utförande, beaktar Bolaget faktorer som pris, kostnader, snabbhet och 
sannolikhet för både utförande och avveckling samt varje annan faktor som kan vara av betydelse 
när orden ska placeras eller vidarebefordras.    

Orderhantering, sammanläggning och fördelning.    

Bolaget kommer att utföra kundorder snabbt, effektivt och rättvist. Jämförbara kundorder utförs 
omgående och i den tidsordning de togs emot såvida detta inte omöjliggörs av orderns egenskaper 
eller rådande marknadsförhållanden, eller om något annat krävs på grund av kundens intressen. 

Bolaget kan lägga samman en kunds order med andra kunders order och även med transaktioner för 
Bolagets egen räkning om det inte är osannolikt att sammanläggningen generellt kommer att vara till 
nackdel för en enskild kund vars order ingår i den. Sammanläggningen kan vara till nackdel med 
avseende på en enskild order. 

En sammanlagd order som utförts i sin helhet fördelas på det genomsnittliga priset. Om en 
sammanlagd order endast kunnat utföras delvis kommer den del som utförts att fördelas 
proportionellt på det genomsnittliga priset. Om en kundorder sammanlagts med utförandet av en 
transaktion för Bolagets egen räkning och den endast kunnat utföras delvis kommer kunden vid 
fördelningen normalt att ha företräde framför Bolaget. 

Störningar i marknaden eller handelssystem    

Vid störningar i marknaden eller i Bolagets egna system, pga. av t.ex. avbrott eller bristande 
tillgänglighet i tekniska system, kan det enligt Bolagets bedömning vara omöjligt eller olämpligt att 
genomföra order på något av de sätt som har angivits i dessa riktlinjer. Bolaget kommer då att vidta 
alla rimliga åtgärder för att på annat sätt uppnå bästa  

Ändringar    

Bolaget kommer regelbundet att se över och vid behov genomföra ändringar i dessa riktlinjer. 
Sådana ändringar kommer att meddelas kunden på det sätt som följer av avtalet med kunden, t.ex. 
depå-/kontoavtal eller i förekommande fall handelsavtal och därtill hörande allmänna villkor.
    

    

  



INCITAMENT TILL BOLAGET SAMT ERSÄTTNING TILL EXTERN PART  Bilaga 1. 

Incitamenten är indelade i tre olika kategorier: 

A. Avgifter, kommissioner eller naturaförmåner som ges till eller betalas av kunden 

Denna kategori avser avgifter som ges till eller betalas direkt av kunden, eller en person för kundens 
räkning, t ex courtage i samband med andrahandsmarknadsaffärer. 

B.  Avgifter, kommissioner eller naturaförmåner som ges till eller betalas av tredje part 

Denna kategori avser avgifter som ges till eller betalas av tredje part. För att tredjepartsersättningar 
ska vara tillåtna krävs att kunden före investeringsbeslutet tillhandahållits får information om 
ersättningens förekomst, art och belopp. Ersättningen måste vara utformad för att höja kvaliteten på 
den berörda tjänsten. Ersättningen får inte heller hindra Bolaget från att uppfylla sin skyldighet att 
tillvarata kundens intressen. 

C.  Faktiska avgifter som möjliggör eller krävs för att tillhandahålla tjänsten 

Till denna kategori hör direkta avgifter som hör till utförandet av tjänsten, t ex förvaringskostnader, 
settlement- eller växlingsavgifter eller andra legala kostnader. Avgiften får inte hindra Bolaget från 
att uppfylla sin skyldighet att tillvarata kundens intressen. 

INCITAMENT KATEGORI A. 

Typ av incitament Beskrivning 
Köpavgift (courtage) vid 
teckning av produkt under 
teckningsperioden 

Kunden betalar i normala fall ett courtage vid köp av Bolagets 
produkter, vilket framgår av marknadsföringsmaterial och 
teckningsanmälan. Courtaget som tas ut vid teckning av en produkt 
är en avgift som ligger utanför det ordinarie priset på produkten 
och anges separat för kunden som en procentuell avgift baserad på 
nominellt belopp. Courtaget tillfaller distributören, men 
distributören har även rätt att avstå från courtaget till kundens 
förmån. För att undvika intressekonflikter rörande courtaget ska 
courtaget i normalfallet vara detsamma för olika publika produkter. 
Bolagets courtage är för närvarande 2 % av investerat belopp.  Vid 
distribution av Bolagets produkter via extern part är courtaget 
detsamma – 2 % av investerat belopp, som till fullo tillfaller den 
externa parten. Eftersom courtaget är detsamma oavsett produkt 
finns inget incitament för Bolagets rådgivare eller extern part att 
rekommendera en viss produkt före en annan för att generera 
högre intäkter. 

Köpavgift vid investering i 
fonder via Bolaget 

Bolaget tar i vissa fall ut en köpavgift, courtage, vid investering i 
fonder via Bolaget. Storleken på courtaget kan variera mellan olika 
fonder och anges i aktuell prislista på www.exceed.se. Bolaget 
lägger även resurser på att analysera fonder som erbjuds i en 
särskild lista av utvalda fonder. Dessa fonder håller enligt Bolagets 
bedömning god kvalitet och passar in i en diversifierad 
kundportfölj. För fonder upptagna i Bolagets selekterade lista utgår 
inget courtage. Dessa fonder är som anges ovan utvalda för att de 
håller god kvalitet och förväntas ge investeraren bättre avkastning 



än genomsnittsfonden i respektive kategori. Eftersom inget 
courtage utgår vid investering i den selekterade listan finns ett visst 
incitament för Bolagets rådgivare att rekommendera fond som inte 
är upptagna på den selekterade listan. Bolaget bedömer dock att 
den fördel det selekterade utbudet erbjuder rådgivaren i dennes 
möte med kund väger tyngre vid rekommendationen än eventuellt 
courtage. Bolaget har inte heller i sin lönemodell något incitament 
för rådgivaren att rekommendera en fond med courtage framför en 
fond utan courtage. 

Courtage vid försäljning av 
produkt i förtid 

Bolaget erbjuder en andrahandsmarknad för de produkter som 
Bolaget har arrangerat. Syftet är att kunden ska ha möjlighet att 
sälja en produkt före förfall. Vid försäljning av en produkt i förtid tar 
Bolaget ut ett säljcourtage, för närvarande 2 % av nominellt belopp 
om produkten löpt kortare än ett år och 1 % av nominellt belopp 
om produkter löpt längre än ett år. Säljcourtaget är detsamma 
oavsett produkt varför inget incitament föreligger för rådgivaren att 
avyttra en produkt framför en annan. Om kunden väljer att 
investera i en ny produkt arrangerad av Bolaget utgår inget 
säljcourtage, istället tillämpas vad som anges ovan samt nedan 
under rubriken Incitament kategori B samt köpavgift (courtage) vid 
teckning av produkt under teckningsperioden. 

 

INCITAMENT KATEGORI B. 

TYP AV INCITAMENT BESKRIVNING 
Ersättning till Bolaget från 
MFEX 

Bolaget tillhandahåller inga egna fonder, men kan genom avtal med 
Mutual Funds Exchange, MFEX, erbjuda investeringar i externa 
fondbolag. Vid en investering i en fond via Bolagets fondplattform 
betalar investeraren till fondbolaget den procentuella 
förvaltningsavgift som gäller för fonden, samt eventuella övriga 
avgifter som fondbolaget tar ut. Utöver detta kan Bolaget ta ut ett 
courtage för köp eller försäljning av fondandelar som sker via 
Bolagets fondplattform. Bolagets ersättning, efter ersättning till 
MFEX, uppgår till mellan 30 % - 50 % av fondernas 
förvaltningsarvode. Ersättningen täcker Bolagets administrativa 
arbete och den marknadsföring som Bolaget tillhandahåller. Delar 
av de förvaltningsavgifter, courtage och andra ersättningar som du 
som kund betalar i samband med att du investerar i en fond kan 
således utgöra del av den ersättning som betalas till Bolaget. 
Ersättningen till Bolaget är inkluderad i förvaltningsavgiften 
Ersättningen utformas i syfte att höja kvaliteten på den 
administrativa service som Bolaget tillhandahåller, utan att komma 
i konflikt med investerarens intressen och den ska bl.a. täcka 
kostnader för riskhantering, fondadministration, marknadsföring 
och distribution. Den ersättning som är inkluderad i 
förvaltningsavgiften betalas ut som en löpande ersättning till 
Bolaget. Den löpande ersättningens storlek beräknas som en 
procentsats på det investerade fondkapitalet i respektive fond och 
betalas ut löpande så länge du som kund är investerad i fonden 
eller fonderna. Ytterligare information om fondersättningar kan 
erhållas från Bolaget. Ersättningen från fondbolagen, via MFEX, 



höjer kvaliteten på tjänsten genom att den möjliggör för Bolaget att 
kunna erbjuda ett brett utbud av fonder.  
 

Ersättning till Bolaget från 
emittenter av produkter 

När Bolaget arrangerar produkter utgår ett arrangörsarvode från 
produktens emittent.  Arrangörsarvodet beräknas som en 
procentsats på det nominella beloppet och uppgår till mellan 0,8-
1,2 % per år med antagandet att den strukturerade produkten 
innehas till ordinarie förfall. Arrangörsarvode betalas av den bank 
som ger ut, emitterar, produkten. Bolaget tar emot denna 
ersättning från emittenten i samband med emission av 
strukturerade placeringar. Dessa betalningar utgör ersättning för 
produktanalys, produktkonstruktion, framtagande av 
marknadsföringsmaterial anpassat till den svenska marknaden, 
emissionsadministration samt distribution. Grunden för 
ersättningen utgör kvalitetshöjande aktiviteter för kunden samt 
förutsättningar för att investeringstjänsten ska kunna utföras. I 
Bolagets produktmaterial framgår vilka avgifter som tas ut ur 
produkterna. I och med att ersättningen inte är känd då 
produkterna presenteras för kunden anges ersättningen som ett 
procentuellt intervall i förhållande till nominellt belopp i 
produktbroschyren, i kunddokumentationen anges dock den högsta 
möjliga ersättningen för denna typ av produkt. Bolagets bedömning 
är att dessa ersättningar utgör tillåtna tredjepartsersättningar och 
att de tillvaratar kundens intresse. Sådana ersättningar från 
emitten till Bolaget utgår vid publika emissioner, vid private 
Placements, och vid affärer med institutioner. 

Ersättning till Bolaget från 
FCG Fonder AB 

Bolaget förvaltar på uppdrag av FCG Fonder AB fonden Exceed 
Select. Bolaget erhåller ersättning för arbetet genom att FCG 
Fonder AB betalar den del av fondens procentuella 
förvaltningsarvode som är kvar efter distributionskostnader och 
ersättning till FCG Fonder AB för det administrativa arbete det 
bolaget utför samt förvaring av fondens tillgångar. 

Ersättning till Bolaget från 
försäkringsbolag 

Bolaget är registrerat som försäkringsförmedlare. Vid förmedling av 
försäkring erhåller Bolaget ersättning från försäkringsbolag till vilket 
förmedling av försäkring skett. Ersättningen som utgår från 
försäkringsbolagen är en löpande/årlig ersättning i intervallet 0,1 – 
0,75 % av kundens insatta belopp, en ersättning mellan 3-5 % på 
varje premie, eller ett engångsbelopp baserat på första årets 
premie i intervallet 8-12 %. I det senare alternativet blir Bolaget 
återbetalningsskyldigt om kunden avslutar försäkringen inom en på 
förhand angiven tidsperiod (i normalfallet fem år). Sett över tid blir 
Bolagets årliga intäkt i de flesta fall likvärdig. Ersättningen täcker 
det arbete Bolaget utför avseende pensionsanalys och placeringar, 
samt det administrativa arbete och kontakt med kund. 
Frågeställning som kund ställs inför är i många fall komplicerade 
och kan få stor betydelse i en framtid. Bolaget rådgivning, som 
försäkringsbolaget betalar för, underlättar kundens situation och 
kan bidra till ett bättre framtida försäkringsskydd. Kundens 
alternativ är att hantera frågorna själv. Bolagets uppfattning är att 
incitamentet därmed höjer kvaliteten på tjänsten. 



Ersättning från Bolaget till 
extern part för distribution 
av produkter 

Bolaget betalar incitament i form av ersättning till distributörer av 
produkter arrangerade av Bolaget. Dessa betalningar utgör 
ersättning för att den externa parten tillhandahåller kunder 
investeringsrådgivning, täcker kostnader för delar av 
administrationen och distributionen Av produkterna. I materialet 
för Bolagets produkter framgår vilka avgifter som tas ut ur 
produkterna. Extern part erhåller i normala fall 0,5 % per löptidsår 
med antagandet att produkten hålles till förfall. Ersättningen anges 
som ett procentuellt intervall i förhållande till nominellt belopp. 
Ersättningen till distributören betalas i normalfallet från Bolaget till 
distributören. I vissa fall sker dock ersättningen i form av att 
distributören köper produkterna till underkurs, d v s den rabatt som 
distributören erhåller vid köpet motsvarar den ersättning som 
beskrivs ovan. Eventuellt courtage betalas i dessa fall inte till 
Bolaget utan direkt till distributören. Bolaget gör ingen skillnad på 
dessa två sätt att betala distributörsersättning med avseende på 
reglerna om incitament. 

 

INCITAMENT KATEGORI C. 

TYP AV INCITAMENT BESKRIVNING 
Depåavgift Bolaget erbjuder förvaring av kunders tillgångar, både inom ramen 

för investeringssparkonto, värdepappersdepå och försäkring (med 
Danica som försäkringsgivare). Bolaget tar ut en årlig depåavgift för 
att täcka kostnader för depåsystem och personal. Avgiften framgår 
av Bolagets prislista som finns på www.exceed.se. Avgiften tillfaller 
Bolaget. 

 

 

http://www.exceed.se/

